


Moje granie na gitarze jest niekontrolowaną ekspresją, wyrzucaniem z siebie nagromadzonych emocji.
Nie potrafię drugi raz zagrać tak samo, zresztą jest mi to przeciwne i obce.

Dlatego też nigdy nie nauczyłem się grać dobrze ani jednego utworu, nigdy zresztą nie próbowałem. Nie
uważam zatem, iżbym potrafił  grać  na gitarze.  Raczej  – potrafię jej użyć,  by przekazać  choć trochę  z
wewnątrz siebie.

I  to  jest  sens tych improwizacji.  Improwizacji,  czyli  utworów,  których  słowa i  muzyka  powstawały w
trakcie ich wykonywania.

Nie ma tutaj  niestety najlepszych moich utworów – muzyki  do wierszy Stanisława Micińskiego (Kain,
Lucifer),  Aleksandra  Błoka  (Вспомнил я старую сказку...,  Мы забыты, одни на земле...,  Там неба
осветленный  край...)  i  własnych  (Niedziela,  Zagłada,  Nie  ma  czasu,  The  Brainwashing  Machine,
Mikrospowiedź,  Uschnięte  drzewa)  –  nie  zostały  one  jednak  nigdy  nagrane  w  postaci  wystarczająco
zadowalającej. 

Za  muzyczną  inspirację  grania  na  gitarze  dziękuję  przede  wszystkim  Włodzimierzowi  Wysockiemu,
Jackowi  Kaczmarskiemu,  Metallice  (a  w  szczególności  samemu  Jamesowi  Hetfieldowi),  KSU,  The
Offspring, Post Regimentowi, Wolnej Grupie Bukowinie, a także Piotrkowi "Traqowi" Traczykowi.

All music & lyrics are created by Ryszard Kostecki, except: 3 – vocal by Stanisław Gomułka, 7 – music
partially inspired by "Tata dilera" (Kazik Staszewski), 7, 8, 9 – second vocal & first (solo) guitar by Marcin
"PiXel" Napiórkowski,  additional voice on track 9 by Grzesiek "Okli" Smulko,  12 – music inspired by
"Orion" (Metallica), 14 – music partially inspired by "...and Justice for All" (Metallica), 18 – lyrics  by
Julian Tuwim, 19 – lyrics by Adam "Jurij" Gąsiewicz. Większość utworów (prócz 7-10, nagranych przez
Krzysia  Sagana)  nagrywałem  na  dyktafonie  monofonicznym  Panasonic  RQ-L319,  zatem ich  jakość  z
definicji nie może być  najlepszą. Uczyniłem jednakowoż wszystko co w mojej mocy (poprzez cyfrową
obróbkę na komputerze) by zminimalizować nieprzyjemności stąd wynikające. Utwory 1-9 i 11-18 zagrane
są na gitarze klasycznej Yamaha C-40. Utwory 19 i 20 grałem na gitarze elektrycznej Tracer (podróbka
Fendera) i  piecu Crate  GX-15R. Utwór  10 (Samotność)  stworzyłem w trakcie  ośmiogodzinnego  transu
twórczego na karcie Sound Blaster Pro 2.

Warszawa, 25 grudnia 2003

   i. preludium
                            [1:14]   1/ intro 16.X.1999
                            [2:27]   2/ epitafium 17.XI.2000
   ii. wiosna (2001)
                            [1:00]   3/ back to life 11.III.2001
                            [2:47]   4/ marzec 15.III.2001
                            [2:06]   5/ ameryka 16.III.2001
                            [0:40]   6/ algebra c VI.2001
   iii. unplugged in bolesławów
                            [6:40]   7/ rysieq twoim nowym bogiem a pixel jego prorokiem 28.VIII.2001
                            [3:47]   8/ zupa 28.VIII.2001
                            [3:50]   9/ ogłoszenia 28.VIII.2001
   iv. requiem
                            [5:15] 10/ samotność dedicated to Zuzia Pacholczyk 2.XI.2001
   v. wiosna (2002)
                            [4:02] 11/ paralized children I.2002
                            [5:46] 12/ ballada o chłopie I.2002
                            [2:26] 13/ fioletowe chomiki in tribute to Włochaty II.2002
                            [5:22] 14/ licznik geigera-muellera dedicated to Jurek Konarski III.2002
   vi. pieśni z X piętra
                            [1:35] 15/ pozostając na uboczu XII.2002
                            [5:04] 16/ moje serce oszalałe IV.2003
                            [5:45] 17/ starik II dedicated to Aleksander Błok V.2003
                            [4:01] 18/ odi profanum vulgus (et arceo...) VIII.2003
   vii. epilog
                            [2:46] 19/ pierwsza minuta VIII.2003
                            [1:32] 20/ green eyes dedicated to Zuzia Pacholczyk              IX.2003
                            [0:28] 21/ outro IX.2003

[płyta zawiera dodatkowe dane (pliki .mp3 i nie tylko) przeznaczone do odczytania na komputerze]

http://www.rysieq.prv.pl         rpkost@tempac.okwf.fuw.edu.pl

mailto:rpkost@tempac.okwf.fuw.edu.pl
http://www.rysieq.prv.pl/


R
ys

za
rd

 K
o

st
ec

ki
 —

 Im
p

ro
w

iz
ac

je

R
ys

za
rd

 K
o

st
ec

ki
 —

 Im
p

ro
w

iz
ac

je


	Warszawa, 25 grudnia 2003

